
USNESENÍ č. 36 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) konaného dne
07.09.2009

1.  ZM přijalo rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření je vyrovnané jak v příjmech, tak ve výdajích.

2.  ZM odsouhlasilo dle zákona č. 107/2006 navýšení měsíčního nájmu za 1m  v bytech bytových

domů čp. 961, 876 na ul. 9. května a v Penzionu pro důchodce na ul. Štefánikova

z 30,21 Kč/m  na 47,08 Kč/m , a to od 01.01.2010.

3.  ZM rozhodlo udělit Sokolu ke 100. Výročí založení šerpu na prapor.

4.  ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1, č. j. PJM-142-4/OS-2006 Krajským ředitelstvím Policie

ČR/vypůjčitel/ na straně jedné a na straně druhé Město Újezd u Brna /půjčitel/. Obsahem dodatku

je zapůjčení přenosné barevné tiskárny HP Oficijet H470,v. č. CN95C18030. 

5.  ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě „Odměra“, k.ú. Újezd u Brna pro výstavbu sportovního

hřiště za částku 1.000,- Kč/m . Zvlášť bude proveden odhad na porost.

6.  ZM rozhodlo, že otevírací doba sběrných míst, kde jsou umístěny kontejnery na sklo, plasty

a papír, bude pondělí – neděle v době od 08:00 do 19:00hodin.

7.  ZM rozhodlo, že na sběrná místa nesmí ukládat odpad podnikatelé.

8.  ZM rozhodlo osadit pietu, umístěnou v parčíku na Rychmanově, nápisem: „Tato pieta byla

vytvořena na památku všech, kteří padli v bitvě u Slavkova dne 02.12.1805, a nebyli vojáky.“

9.  ZM rozhodlo o likvidaci kalů z dešťové zdrže u ČOV, a to za cenu 155.000,- Kč. Dále rozhodlo,

že zhotovitelem vyčištění zdrží bude firma A.S.A., spol. s.r.o., provozovna Líšeňská 35, Brno. ZM

pověřuje starostu podpisem smlouvy.

10.  ZM vzalo na vědomí smlouvu koordinátora BOZP pro stavbu ČOV. Odměna koordinátorovi činí

50.000,- Kč.

11.  ZM bere na vědomí soupis úvěrů a splátek města.

12.  ZM bere na vědomí, že byl ke 100. výročí Základní školy v Újezdě u Brna vydán almanach.

Cena za 1 kus 50,- Kč.

13.  ZM rozhodlo, že otevírací doba obou hřbitovů bude následující:

-  od 1.dubna do 5. Listopadu  07:00 – 22:00 hodin

-  od 6.listopadu do 31.března   07:00 – 21:00 hodin

2

2 2

2



14.  ZM rozhodlo vydat 3 druhy pohlednic města, ale pověřuje Radu města, aby byly tyto

3 pohlednice řádně prokonzultovány a poté předány ZM k odsouhlasení. Cena za 1 návrh činí

2.500,- Kč s tím, že má být návrh ještě precizován. 

15.  ZM dává pokyn Radě města, aby zabezpečila zahájení stavby obřadní síně, avšak zcela

prioritnější je oprava zdravotního střediska. Tuto problematiku zpracuje rada města, včetně

financování, rozsahu práce, půjčky, aj.

16.  Starosta seznámil členy ZM s peticí občanů týkající se výstavby obchodního domu v lokalitě

„Odměry“, k.ú. Újezd u Brna – v prostorách nynějšího fotbal. hřiště a s odpovědí na tuto petici

zaslané arch. Jakubcové, L.Rožnovskému, P.Blahovi, B. Flajšingerové. ZM rozhodlo odepsat

petentům petice ze dne 25.5.2009 ve věci vyjádření proti výstavbě supermarketu v Újezdě u Brna.

17.  ZM rozhodlo provést redesign webových stránek, a to /modernizaci/ za předem stanovenou

cenu 19.984,- Kč. Tento redesign provede firma Omega Design, s.r.o., správce naší domény. ZM

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

18.  ZM projednalo nutnost opravy kapličky sv. Antonína Paduánského – odvětrání podlahy.

Jednohlasně odsouhlaseno. Po součinnosti s farním úřadem se pokusí město sanovat vlhko. 

19.  ZM vzalo se souhlasem na vědomí výhled rozpočtu na rok 2010, kde příjmy činí 61.840.000,-

Kč a výdaje 61.840.000,- Kč. 

20.  ZM vzalo na vědomí, že byla zpracována studie parku u koupaliště včetně elektronické podoby

s tím, že projekt bude vykonán až po zjištění možných dotací.

21.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti TJ Sokol o pronájem prostor tělocvičny za předpokladu, že tyto

prostory nejsou již zadány. Je zapotřebí se spojit s paní Bímovou a celou věc dořešit. ZM pověřuje

místostarostu, aby připravil odpověď. Dále rozhodlo tyto prostory pronajmout za 50% úhradu.

22.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti Michaely Bímové, a to o prodloužení pracovní smlouvy správy

tělocvičny a kurtů o 1 rok, což je od 1.10.2009 – 30.9.2010.

23.  ZM vzalo na vědomí, že byla dokončena oprava komunikace na ul. Štefanikova a  nově

zbudováno parkoviště před MěÚ. ZM rozhodlo, že firmě COLAS a.s. bude faktura proplacena až

po vypracování předávacího protokolu.

24.  ZM rozhodlo, že ulice, která spojuje ul. Komenského a Štefanikovu, podél objektu firmy

ELSEREMO se bude jmenovat „U Jatek“. 

25.  ZM bere na vědomí zprávu o tom, že byla firmou Hanák zahájena oprava veřejného osvětlení

ve městě Újezd u Brna. Zadání bylo jednoznačně určeno revizním nálezem, kdy firma Hanák byla

pověřena odstranit nedostatky nalezené revizní zprávou. Dále bylo ZM informováno,



že 03.09.2009 byla podepsána Smlouva o dílo č. 14/2009 s Ing. arch. Hanou Šemberovou, a to na

dozor na celé stavbě v ceně 12.000,- Kč.

26.  ZM přijalo žádost římskokatolického farního úřadu v Újezdě u Brna ze dne 07.09.2009

o sponzorský dar na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla a rozhodlo přispět na opravu

varhan částkou ve výši 45.000,- Kč.

27.  ZM vzalo na vědomí přípis biskupství brněnského z 11.8.2009, který pod č.j. 1124/09 vyjadřuje

souhlas z bezúplatným převodem kapličky na Rychmanově do vlastnictví města Újezd u Brna.

Pověřuje pí Mrkvicovou a starostu přípravou smlouvy o převodu a všech dalších nutných

eventualit. 

28.  ZM rozhodlo, že na území města nesmí být z pohledu ulice osazovány střechy solárními

panely, a to proto, že větší část města se nalézá v památkové zóně bitvy u Slavkova.


